
  

Objaśnienia: 
 

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Zarządzenia Prezydenta Miasta 
Nr 1742/2016 z dnia 08.11.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Radomia na lata 2016-2035 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
Wprowadza się następujące zmiany: 

- dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 roku wynikających ze  zmian budżetu 
przedstawionych w projekcie uchwały przedłożonej  na sesję Rady Miejskiej oraz 
Zarządzeniami Prezydenta w okresie od 09.11.2016r.-23.11.2016r. Dochody ogółem wzrosły 
o 1 311 800,00 zł w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 323 900,00 zł,  
a dochody majątkowe zmalały o kwotę 12 100,00 zł. Wydatki ogółem zmalały o 688 200 ,00 
zł., w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 867 900,00 zł.  Wydatki majątkowe  zmalały  
o kwotę 1 556 100 ,00 zł. 
- dokonuje się zwiększenia kwoty rozchodów w roku bieżącym o 2 000 000,- zł  
w związku z  planowaną wcześniejszą spłatą części raty kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. 
przypadającą do spłaty zgodnie z harmonogramem w 2019 roku. 
- w latach 2016-2018 aktualizuje się kwotę długu w związku z przesunięciem  2 000 000,-  
z rozchodów roku 2019 na rok 2016.  

 
2. Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 
1742/2016 z dnia 08.11.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2016-2035. 
Zmiany dotyczą: 
 
- wprowadzenia zadania : 
 

- „Projekt w ramach Programu ERASMUS+ Motivation by innovation – partnerstwa 
strategiczne (Wydział Edukacji) –  w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii 
Europejskiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2019 na łączną kwotę 106 551,-
.Wydatki z tytułu projektu w 2016r. wyniosą 6 510,- w 2017r. kwota zaplanowanych 
wydatków wyniesie 36 111,-  w 2018  wydatki z tytułu projektu wyniosą 42 620,-, 
 a w 2019r. – 21 310,-  
 
- aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitu zobowiązań   
 w poszczególnych latach w zadaniach: 
 
- „Budowa drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Cisową /Lipską” (MZDiK) -  dokonuje się 
zwiększenia łącznych nakładów finansowych i wydatków zaplanowanych w 2017 roku  
o kwotę 600 000,- oraz aktualizacji limitu zobowiązań. Zmiany na zadaniu są wynikiem 
przeprowadzonych postępowań przetargowych. 
- „Budowa ul. Gospodarczej”(MZDiK) – dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów 
finansowych i wydatków zaplanowanych w 2017 roku o kwotę 800 000,- oraz aktualizacji 
limitu zobowiązań na zadaniu w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. 
- „Uzbrojenie terenów przemysłowych”(MZDiK)- –dokonuje się zmniejszenia łącznych 
nakładów finansowych o  kwotę 2 500 000,- zmniejszenia limitu wydatków w roku 2016  
o kwotę 700 000,- i  limitu wydatków zaplanowanych na 2017 o kwotę 1 800 000,- oraz  
aktualizacji limitu zobowiązań. Zmiany na zadaniu są wynikiem przeprowadzonych 
postępowań przetargowych. 
 


